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การใชประโยชนจากขี้เถาแกลบเพื่อเปนแหลงซิลกิาในการผลติแกว 
 

จักรพงษ แกวขาว*,**  
 

*ศูนยวจิัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดศุาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 
**โปรแกรมวชิาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม  
85 ถนนมาลัยแมน อําเภอเมอืง จังหวดันครปฐม 73000 

 
บทนํา  
 ขี้เถาจากโรงงานไฟฟาพลังงานชีวมวล
และหรือขี้เถาจากระบบพืชพลังงานทดแทนที่มี
จํานวนเพิ่มขึ้นอยางสูงในปจจุบันสรางฝุน
ละอองมหาศาลตอสภาพแวดลอม จากตัวเลข
เบื้องตนของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานในป 2550-2551 พบวา มีแกลบ
จํานวนกวา 6 ลานตัน/ป  และหากพิจารณา
ปริมาณชีวมวลทั้งหมดในระบบจะมีกวา 98 
ลานตัน/ป (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน, 2552) ซ่ึงชีวมวลเหลานี้หาก
ถูกเผาในโรงงานอุตสาหกรรมหรือเผาใน
โรงไฟฟาที่ใชพลังงานจากชีวมวลจะเกิดขี้เถา
และจะกลายเปนฝุนละอองขนาดเล็กมหาศาลใน
บรรยากาศ ทําลายสภาพแวดลอมอยางมาก และ
เกิดปญหาตอเนื่องตอคุณภาพชีวิตในดานตางๆ 
ซ่ึงจากขอมูลเบื้องตน ในการที่ลด ฝุนขนาด 

PM10 ในกรุงเทพมหานครลงจาก 60 μg/m3 ลง
มาที่คามาตรฐานคือ 50 μg/m3 จะสงผลให
คํานวณจํานวนการตายกอนเวลาอันควรลดลง 
156 ราย ซ่ึงคิดเปนมูลคาเงินประมาณ 8.9 
พันลานบาท ถึง 44.3 พันลานบาท (นันทวรรณ 
วิจิตรวาทการ, 2547) อีกทั้งปจจุบันยังไมมีผูใด
นําขี้ เถ าดังกลาวไปใชประโยชนอยางเปน
รูปธรรม ดังนั้นการใชขี้เถาจึงเปนการเพิ่มมูลคา
ของส่ิงที่ เหลือใชอยางแทจริงและลดปญหา
สภาพแวดลอมจากฝุนละอองไปอีกทางหนึ่ง  
ทั้ งนี้ป จจุบันประเทศไทยมีโรงงานไฟฟา
พลังงานชีวมวลประมาณ 60 โรงงานทั่วประเทศ 
(ตัวเลขนี้ยังไมรวมโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ที่
ใชพลังงานชีวมวลดวย) โดยปริมาณและชนิด
ของพืชชีวมวลแสดงดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1 
ตามลําดับ 
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ภาพที่ 1 ศักยภาพชีวมวลของประเทศไทยป 2550/2551 
                                       ที่มา (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2552) 

 
ตารางที่ 1 แสดงศักยภาพชวีมวลของประเทศไทยป 2550/2551 

ชนิด ผลผลิต 
(ตัน) 

ชีวมวล คา
เปล่ียนเปน
ชีวมวล 

ปริมาณ 
ชีวมวลท่ีได 

(ตัน) 

คา 
ความ
รอน 

(MJ/kg) 

เทียบเทา
น้ํามันดิบ 

(ktoe) 

กําลัง 
ไฟฟา 
(MW) 

ออย 73,501,000 
ชานออย 0.30 22,050,300 16.21 357,435,363 8,461 
ยอดและใบ 0.24 17,640,240 16.42 289,652,741 6,857 

ขาว 29,900,000 
แกลบ 0.23 6,877,000 15.56 107,006,120 2,533 
ฟางขาว 1.19 35,581,000 15.51 551,810,992 13,064 

ขาวโพด 4,249,000 ซัง 0.19 807,310 16.63 13,425,565 318 

น้ํามันปาลม 9,264,000 

ทะลายเปลา 0.23 2,130,720 19.41 37,221,547 881 
กากใย 0.15 1,389,600 19.94 27,708,624 656 
กะลา 0.06 555,840 21.13 11,744,899 278 

ทางใบ/กาน 0.27 2,501,280 17.87 44,697,873 1,058 

มันสําปะหลัง 25,155,000 
ลําตน 0.12 301,860 13.38 4,038,887 96 
เหงา 0.10 251,550 10.61 2,668,945 63 

ยางพารา 3,166,000 
ขี้เลื่อย 0.03 949,800 16.65 1,581,417 37 
เศษไม 0.10 316,600 16.85 5,334,710 126 

ยูคาลิปตัส 6,800,000 
ไมฟน 0.20 1,360,000 16.85 22,916,000 542 

เปลือกไม 0.10 680,000 17.30 11,764,000 278 
ไมจากสวนปา 6,000,000 เศษไม 0.10 600,000 16.85 10,110,000 239 

รวม 158,035,000   98,118,970  1,499,168,000 35,488 

ที่มา (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2552)  
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การประยุกตใชขี้เถาเหลือใช 
 โดยทั่วไปขี้เถาที่หลงเหลือจากการเผา
วัสดุไมใชส่ิงที่นาสนใจนัก ยกเวนขี้เถาแกลบ 
เพราะนักวิทยาศาสตรพบวาในเถาแกลบมีซิลิกา 
(silica, SiO2) เปนองคประกอบประมาณรอยละ 
70-90 และเถาแกลบมีความพรุน (porosity) มาก  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1. อุตสาหกรรมโลหะ (steel industry) 
 2. อุตสาหกรรมซีเมนตและคอนกรีต 
(cement and concrete) 
 3. การปองกันแมลง (control of insect 
pests in stored food stuffs) 
 4.วัสดุกอสรางน้ําหนักเบา (lightweight 
construction materials) 
 5. ซิลิกอนชิป (silicon chips) 
 6. อุตสาหกรรมการผลิตอิฐทนไฟ 
(refractory bricks) 
 7. ยางวัลคาไนซ (vulcanising rubber) 
 8. สารดูดซับสารประกอบเชิงซอน
ทอง-ไทโอยูเรีย (adsorbent for a gold-thiourea 
complex) 
 9. สารปรับปรุงดิน (soil ameliorant) 
 10. สารดูดซับน้ํามัน (oil adsorbent) 
 อยางไรก็ตามเนื่องดวยในขี้เถาแกลบมี
ปริมาณซิลิกาสูง จึงนาจะพอมีความเปนไปได
ในการพัฒนาไปใชเพื่อเปนแหลงซิลิกา (silica 
source) สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตแกวซิลิ-
เกต หรือเปนสารเติม (additive) สําหรับการ

หลอมรวมกับสารที่เปนตัวทําใหเกิดแกว (glass 
former) ประเภทอื่นๆ เชน บอเรต หรือฟอสเฟส 
เปนตน  
 ปจจุบันการทําวิจัยเกี่ยวกับการนําขี้เถา
มาใชใหมเพื่อผลิตเปนแกวนั้นมีมากมายเชนใน
กรณีของการนําไปผลิตแกวบอโรซิลิเกต (Park, 
2009) การผลิตเปนแกวกําบังรังสี (Singh, 2008) 
และการประยุกตใชไปในทางวัสดุกอสราง 
(Zhang, 2007) เปนตน 
 งานวิจัยที่ผานมาของผู เขียนคือการ
นําเอาขี้เถาแกลบไปใชในกระบวนการผลิตแกว 
(จักรพงษ แกวขาว และคณะ, 2550) โดยใน
เบื้องตนทําการศึกษาผลของอุณหภูมิในการเผา
ขี้เถาตอปริมาณและโครงสรางซิลิกาในขี้เถา 
โดยวัดปริมาณซิลิกาโดยเครื่องสเปกโตรมิเตอร
เรืองรังสีเอ็กซแบบกระจายพลังงาน (energy 
dispersive X-ray fluorescence; EDXRF) และ
วัดโครงสรางของซิลิกาโดยเครื่องเล้ียวเบนรังสี
เอ็กซ (X-ray diffractometer; XRD) ซ่ึงผลที่ได
เปนดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2 ตามลําดับ  

น้ําหนักเบา มีพื้นที่ผิวมาก มีสมบัติดูดซับ 
(absorbent) ดีอีกทั้งมีสมบัติเปนฉนวนดวย (ศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ, 2552) 
ปจจุบันจึ งมีการใชขี้ เถ าแกลบเพื่ อให เปน
ประโยชนมากขึ้น ไดแก  

ตารางที่ 2 อุณหภูมใินการเผาที่มีผลตอปริมาณ
ซิลิกาในขี้เถาแกลบ  
 

เง่ือนไขการเผา 
ปริมาณซิลิกา   

(รอยละโดยน้ําหนัก) 

ขี้เถาจากการเผาแกลบทิ้ง 62.56 

เผาซ้ํา 500 ºC 88.25 

เผาซ้ํา 1,050 ºC 95.61 
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                            ภาพที่ 2 อุณหภูมิในการเผาที่มีผลตอโครงสรางซิลิกาในขี้เถาแกลบ  
                           ที่มา (Kaewkhao et al, 2010)  
 ผลที่ไดพบวาปริมาณซิลิกาในขี้ เถา
แกลบสูงขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการเผา ซ่ึงคาด
วาเนื่องจากองคประกอบของสารอินทรียไดถูก
เผาไหมออกไปในการเผาสารที่อุณหภูมิสูง ซ่ึง
วิธีเผานี้ก็เปนวิธีเบื้องตนวิธีหนึ่งที่สามารถทําให
ซิลิกาบริสุทธิ์ขึ้นได สําหรับโครงสรางพบวา
ขี้เถาแกลบที่เผาธรรมดาในบรรยากาศปกติและ
เผาที่ อุณหภูมิ  500 ºC ไมมีความเปนผลึกที่
ชัดเจน แตขี้เถาแกลบที่เผา 1,050 ºC มีความเปน
ผลึกเกิดขึ้นชัดเจน โดยสวนใหญอยูในเฟสของ 
ทริดิไมต (tridymite) และมีเฟสคริสโตบาไลท

(cristobalite) กับ เฟสควอรทซ (quartz) ปะปน
อยูบางเล็กนอย 
 จากนั้นนําขี้ เถาไปหลอมรวมกับสาร
เปนเปนตัวทําใหเกิดแกว เชน โบรอนออกไซด
(B2O3) เปนตน ซ่ึงผลที่ไดคอนขางดี เนื้อแกวมี
ความใส และไดปริมาณเนื้อแกวไมแตกตางจาก
แกวที่เตรียมดวยซิลิกาบริสุทธิ์ (เตรียมในสูตร
และ เ งื่ อนไข เดี ย วกัน )  แสดงดั งภาพที่  3 
นอกจากนั้นยังพบวาแกวที่ไดมีสมบัติทางแสง
เชน ดรรชนีหักเหสูงกวาแกวที่เตรียมจากจากซิลิ
กาบริสุทธิ์ โดยมีคาดรรชนีหักเหอยูประมาณ 
1.547 (ภาพที่ 4) 

  

 

ภาพที่ 3 ลักษณะทัว่ไปของแกวที่เตรียมจากขี้เถา 
แกลบที่เผาตางเงื่อนไขกันเปรียบเทียบกบัแกวที ่
เตรียมจากซิลิกาบริสุทธิ์  
ที่มา (จักรพงษ แกวขาว และคณะ, 2551)

 
ภาพที่ 4 ดรรชนีหักเหของแกวที่เตรียมจากขี้เถา
แกลบที่เผาตางเงื่อนไขกันเปรียบเทียบกบัแกวที่
เตรียมจากซิลิกาบริสุทธิ์  
ที่มา (Kaewkhao et al.,  2010) 
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 สําหรับสารที่ทําใหเกิดสีในแกวใชสาร
ประเภทออกไซดของธาตุทรานซิชันประเภท
ตางๆ เชน โครเมียม (III) ออกไซด (Cr2O3) ไอร-
ออน (III) ออกไซด (Fe2O3) และ คอปเปอร (II) 
ออกไซด (CuO) เปนตน พบวาสีของแกวที่ได
เปนไปตามทฤษฎีการ เกิดสีในแกวทั่ วไป
ตามปกติ และยังมีความใสเหมือนเดิมจากนั้น

ท ด ล อ ง เ ต รี ย ม แ ก ว ดั ง ก ล า ว เ พื่ อ ใ ช ใ น
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซ่ึงเปน
แกวที่ไมจําเปนตองขึ้นรูปมากนัก แตจะตองไป
ตัด แตง หรือเจียระไนใหเปนรูปทรงภายหลัง 
ดังนั้นแกวประเภทนี้จึงเตรียมคอนขางงาย ซ่ึง
ผลที่ไดแสดงดังภาพที่ 5 และ 6 

 

 
ภาพที่ 5 ช้ินงานแกวที่เจยีระไนของแกวที่เติมคอปเปอร (II) ออกไซด (สีฟา) 

 

 
ภาพที่ 6 ช้ินงานแกวที่เจยีระไนของแกวที่เติมโครเมียม (III) ออกไซด (สีเขียว)  

                                    และไอรออน (III) ออกไซด (สีเขียวอมเหลือง) 
 
 การพัฒนาเนื้อแกวสีเพื่อใชเปนอัญมณี
เทียมจากขี้เถาแกลบ จึงเปนอีกทางหนึ่งในการ
ใชประโยชนจากขี้เถาแกลบเหลือใชที่นาสนใจ 
เพราะเนื่องจากเปนการเปลี่ยนขยะขี้เถาที่แทบ
ไมมีมูลคาใหเปนของที่มีมูลคาสูงในทองตลาด
แล ว  ยั ง เป นก ารช ว ยลดปริ ม าณขี้ เ ถ า ใน
บรรยากาศอันเปนสาเหตุของฝุนละอองและ

มลพิษในอากาศอีกดวย  สําหรับตนทุนการผลิต
นั้นมีราคาไมแพงเมื่อเทียบกับการผลิตอัญมณี
สังเคราะหชนิดอื่นๆที่ใชในงานประเภทเดียวกนั 
เชน ทับทิมสังเคราะห หรือ เพชรรัสเซีย เปนตน 
และยังสามารถควบคุมคุณสมบัติตางๆได ดวย
กระบวนการทางวิทยาศาสตรอีกดวย  
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 ปจจุบันคณะผูวิจัยไดทําการทดลองตอ
ยอดนําขี้เถาชีวมวลที่มีทั้งระบบในประเทศไทย 
มาทําวิจัยในการเตรียมแกวและวัสดุแกวเปนทีม
แรก โดยเฉพาะอยางยิ่งเนนไปที่ขี้เถาชีวมวล
หลักในประเทศที่ มีป ริมาณมากพอ  (mass 
volume) ที่จะกลายเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาห-
กรรมแกวได ซ่ึงโครงการดังกลาวไดรับการ
สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) ประจําป 2553 
 

บทสรุป  
 ปจจุบันปริมาณชีวมวลที่ใชในภาคอุต-
สาหกรรมและโรงงานไฟฟาภายในประเทศไทย
มีมากกวาปละ 98 ลานตัน ผลจากการใชชีวมวล
จะกลายเปนขี้เถาปริมาณมหาศาล ซ่ึงขี้เถาแตละ
ชนิดมีลักษณะองคประกอบและคุณสมบัติ
แตกตางกันไป  โดยขี้ เถาแกลบเปนขี้ เถาที่มี
คุณภาพดีที่สุดในการพิจารณามาผลิตเปนแกว 
ดวยเหตุผลที่วามีปริมาณซิลิกาสูง มีโลหะหนัก
ประเภทที่จะทําใหเกิดสีในแกวเจือปนอยูใน
ปริมาณนอย  บทความนี้อธิบายถึงตัวแปรที่
เกี่ยวของดังกลาวและอภิปรายเกี่ยวกับตัวอยาง
งานวิจัยและความเปนไปไดที่จะใชประโยชน

จากขี้เถาแกลบเพื่อเปนแหลงซิลิกาในการผลิต
แกว  
 สําหรับงานวิจัยดานการใชประโยชน
จากขี้เถาเหลือใชเพื่อพัฒนาเปนวัสดุที่มีคุณคา 
หรือใชในงานดานต างๆยังคงเปนงานที่มี
ประโยชน  และท าทายความสามารถของ
นักวิทยาศาสตรที่พยายามจะเปลี่ยนขยะให
กลายเปนวัสดุที่มีประโยชนและมีมูลคาทาง
อุตสาหกรรมโดยใชความรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ซ่ึงหากทําไดนอกจากจะเปนการ
เพิ่มมูลคาวัสดุแลว ยังชวยลดมลภาวะจากฝุน
ละอองอันเนื่องจากขยะขี้เถาอีกทางหนึ่งดวย ซ่ึง
จะทําใหพัฒนาเศรษฐกิจของชาติใหกาวหนา
ตอไปไดอยางยั่งยืน 
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แหงชาติ (วช.)  
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